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Katowice  

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2013, 67, 10, 955–957

Nowa ustawa o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) wprowadziła 
szereg zmian w dotychczasowych przepisach prawnych w gospodarce 
odpadami. Zakres nowej ustawy poszerzono o nowe definicje, wpro-
wadzono pojęcie produktów ubocznych i utratę statusu odpadów, 
rejestr, bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 
odpadami. Ponadto udoskonalono wymagania dotyczące gospodarki 
odpadami i zmieniono nazwy załączników do ustawy. Wprowadzone 
zmiany zmniejszają obowiązki administracyjne dla wytwórców odpa-
dów zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców. Nowa ustawa wpły-
wa na zmniejszenie ilości powstających odpadów poprzez wyłączenie 
z nich substancji i materiałów stanowiących produkty uboczne w trakcie 
procesu produkcyjnego oraz surowców wtórnych – odpadów, które 
utraciły status odpadów nadających się do ponownego użycia.

Obowiązki w gospodarce odpadami
Zasadniczą zmianą w nowej ustawie o odpadach, jest zmiana do-

tychczasowych wymagań formalno-prawnych dla wytwórców odpadów. 
Od dnia wejścia jej w życie, tj. od 23 stycznia 2013 r., nie jest już wymaga-
ne składanie wniosków przez wytwarzającego odpady w zakresie:

wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami • 
– dla odpadów wytwarzanych w wyniku świadczenia usług w za-
kresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbior-
ników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw
wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami nie-• 
bezpiecznymi – dla odpadów wytwarzanych poza w/w usługami
przedstawiania informacji o wytwarzanych odpadach oraz o spo-• 
sobach gospodarowania wytworzonymi odpadami – dla odpa-
dów wytwarzanych poza ww. usługami.
Pozostało wymaganie uzyskania pozwolenia na wytwarzanie od-

padów w instalacjach, które aktualnie zostało przeniesione do ustawy 
Prawo ochrony środowiska i dotyczy wytwarzania odpadów:

o masie powyżej 1,0 Mg rocznie – w przypadku odpadów nie-• 
bezpiecznych
o masie powyżej 5 000,0 Mg rocznie – w przypadku odpadów • 
innych niż niebezpieczne.
Dla eksploatacji instalacji mogącej powodować znaczne zanie-

czyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środo-
wiska jako całości, należy uzyskać pozwolenie zintegrowane.

Wytwórcy odpadów zobowiązani są, tak jak dotychczas, do pro-
wadzenia ewidencji odpadów, w postaci kart przekazania oraz kart 
ewidencji odpadów. Przepis ten obejmuje również wytwórców nie-
prowadzących instalacji, jeżeli wytwarzają:

odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie• 
powyżej 5 t rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.• 
W nowej ustawie, dla prowadzenia procesów odzysku lub uniesz-

kodliwienia odpadów, wymagane jest uzyskanie zezwolenia na prze-
twarzanie odpadów, a w przypadku prowadzenia zbierania pozostaje 
konieczność uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów.

Rejestr
Wytwórcy odpadów, którzy uzyskali pozwolenie zintegro-

wane lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz posiadacze 
odpadów, który uzyskali zezwolenie na zbieranie odpadów lub 
zezwolenie na przetwarzanie odpadów, są wpisywani z urzędu 
do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa. Rejestr 

ten obejmuje podmioty gospodarujące odpadami, a także pod-
mioty wprowadzające produkty oraz produkty w opakowaniach.

Marszałek Województwa, poza wyżej wymienionymi podmiotami, 
dokonuje także wpisu do rejestru z urzędu dla:

podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospoda-• 
rowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadze-
nie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie od-• 
padów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo 
geologiczne i górnicze
podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowa-• 
nej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości – na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 
391 i 951) – jeżeli nie uzyskali wpisu do rejestru.
Natomiast wpisu do rejestru na wniosek, muszą dokonać:
wprowadzający produkty, produkty w opakowaniach, baterie, aku-• 
mulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojazdy, opony, oleje
wywożący odpady opakowaniowe do odzysku i recyklingu za grani-• 
cę i wystawiający dokumenty potwierdzające eksport lub wewnątrz 
wspólnotowe dostawy odpadów do recyklingu) i dokumenty po-
twierdzające eksport lub wewnątrz wspólnotowe dostawy odpadów 
do odzysku oraz dokumenty potwierdzające eksport lub wewnątrz 
wspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych do recyklingu 
lub odzysku odpadów opakowaniowych
organizacje odzysku opakowań bądź zużytego sprzętu elektrycz-• 
nego i elektronicznego
gospodarujący odpadami w następującym zakresie:• 

zbierania lub przetwarzania zużytym sprzętem elektrycznym • 
i elektronicznym
prowadzenia zakładu przetwarzania zużytych baterii lub zuży-• 
tych akumulatorów
prowadzenia punktu zbierania lub demontażu pojazdów• 
prowadzenia recyklingu lub innego procesu odzysku• 
transportu, sprzedawcy lub pośrednika odpadów• 
odbioru odpadów komunalnych.• 

Rejestr prowadzić będzie marszałek województwa właściwy 
ze względu na miejsce siedziby firmy.

Opłata za wpis do rejestru (tzw. opłata rejestrowa), a w następ-
nych latach opłata roczna, wymagana będzie wobec:

podmiotów wprowadzających opakowania i produkty• 
przedsiębiorców prowadzących recykling odpadów opakowanio-• 
wych lub inne niż recykling procesy odzysku
eksporterów odpadów opakowaniowych oraz wewnątrz-wspól-• 
notowych dostawców odpadów opakowaniowych,
organizacji odzysku opakowań.• 
Wysokość opłaty będzie wynosić od 50,0 do 2000,0 zł, w zależno-

ści od rodzaju działalności.
Jeśli firma wpisana jest do dotychczas funkcjonujących reje-

strów (np. rejestr prowadzony przez GIOŚ na podstawie ustawy 
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) lub bierze 
udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) będzie zwolnio-
na z opłaty rejestrowej.

Jeśli firma prowadzi kilka działalności, wówczas uiszczana będzie 
jedna opłata rejestrowa.
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Nie podlegają wpisowi do rejestru:
osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przed-• 
siębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne
podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stoso-• 
wane komunalne osady ściekowe w celach rolniczych, zwol-
niony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie  
odpadów
podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospo-• 
darcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera 
odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych arty-
kułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań 
po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów 
konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów 
w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzę-
dach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie  
zbierania odpadów)
transportujący wytworzone przez siebie odpady.• 

Produkty uboczne
Produkty uboczne, to substancje lub przedmioty, powstające w wy-

niku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich 
produkcja. Wymagania dla uznania za produkty uboczne są następujące:

dalsze ich wykorzystanie jest pewne• 
mogą być wykorzystane bezpośrednio bez jakiegokolwiek dalsze-• 
go przetwarzania innego niż normalna praktyka przemysłowa
dana substancja lub przedmiot są produkowane jako integralna • 
część procesu produkcyjnego
dalsze wykorzystywanie jest zgodne z prawem, tzn. spełniają • 
wszelkie istotne wymagania dla określonego zastosowania w za-
kresie produktu, ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego i nie do-
prowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na nie.
Produkty uboczne muszą spełniać określone normy. Nigdy nie po-

wstają podczas przerobu odpadów.
Jeśli przestaną spełniać warunki i wymagania dla produktów ubocz-

nych stają się odpadami.
Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny wyma-

ga zgłoszenia do Marszałka Województwa właściwego ze względu 
na miejsce ich wytwarzania. Do zgłoszenia należy dołączyć dowody 
(np. umowy potwierdzające wykorzystanie przedmiotu lub substancji 
do określonych celów) potwierdzające spełnienie określonych warun-
ków oraz szczegółowych wymagań.

Jeżeli Marszałek Województwa w terminie 3. miesięcy od dnia 
otrzymania zgłoszenia nie wyrazi sprzeciwu, wówczas dany przedmiot 
lub substancję uznaje się za produkt uboczny.

Utrata statusu odpadów
Niektóre rodzaje odpadów zgodnie z nową ustawą będą mogły 

przestać być odpadami, jeżeli zostaną poddane procesowi odzysku, 
w tym recyklingu. Muszą spełniać jednak wymagania określone przez 
przepisy UE oraz łącznie następujące warunki:

dana substancja lub przedmiot jest powszechnie stosowana do kon-• 
kretnych celów
istnieje rynek takich substancji lub przedmiotów bądź popyt na nie• 
dana substancja lub przedmiot spełniają wymagania techniczne dla • 
konkretnych celów oraz wymagania obowiązujących przepisów 
i norm mających zastosowanie do produktów
zastosowanie danej substancji lub przedmiotu nie prowadzi do ne-• 
gatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.
Przedmioty lub substancje, które utraciły status odpadów nie mogą 

być magazynowane z odpady ani w miejscach magazynowania lub skła-
dowania odpadów.

Komisja Europejska uwzględni między innymi szczegółowe kryte-
ria określające zniesienie statusu odpadu, co najmniej w odniesieniu do: 
kruszyw, papieru, szkła, metalu, opon i tekstyliów.

Wymagania ogólne dotyczące gospodarki odpadami
Ustawa wprowadza wraz z nowymi definicjami dotyczącymi m.in. 

odzysku, unieszkodliwiania zmianę wykazu tych procesów stanowią-
cych załączniki do ustawy. Nie ma procesów odzysku R14 i R15 oraz 
procesu unieszkodliwiania D16.

Alternatywę stanowią procesy R12 i D13, gdyż w ich ramach 
uwzględniono procesy wstępne poprzedzające odpowiednio odzysk, 
unieszkodliwianie jak np. kruszenie, zagęszczanie, granulacja, suszenie, 
rozdrabnianie, kondycjonowanie lub separacja.

Ponadto do procesu R1, do którego aktualnie zalicza się termiczne 
przekształcanie odpadów innych niż niebezpieczne, opakowaniowych 
i zielonych będzie można zaklasyfikować także termiczne przekształ-
canie komunalnych odpadów stałych pod warunkiem, że efektywność 
energetyczna instalacji będzie równa lub większa niż 0,6 (dla instala-
cji, które uzyskały zezwolenie zgodnie z przepisami wspólnotowymi 
obowiązującymi przed 1 stycznia 2009 r.) lub 0,65 (dla instalacji, które 
uzyskały zezwolenie po 31 grudnia 2008 r.).

W nowej ustawie obowiązuje nieco inna niż dotychczas hierarchia 
postępowania z odpadami, i obejmie:

zapobieganie powstawaniu odpadów – wprowadzanie czystych • 
technologii
przygotowywanie do ponownego użycia• 
recykling• 
inne metody odzysku (np. odzysk energii)• 
unieszkodliwianie.• 
Taka hierarchia zobowiązuje posiadacza odpadów, aby w pierw-

szej kolejności poddać odpady przygotowaniu do ponownego użycia 
(np. poprzez sprawdzenie, czyszczenie lub naprawę), recyklingowi lub 
innym niż recykling procesom odzysku, a jeżeli z przyczyn technolo-
gicznych jest on niemożliwy lub z przyczyn ekologicznych lub ekono-
micznych nie jest uzasadniony, to odpady należy unieszkodliwiać tak, 
aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie 
w inny sposób było niemożliwe. Składowanie jest najmniej pożądanym 
sposobem gospodarowania odpadami.

Przepisy dotyczące zasady bliskości nie ulegają zmianie. Wytwo-
rzone odpady, których nie będzie można przygotować do ponow-
nego użycia, poddać recyklingowi lub innemu procesowi odzysku 
lub unieszkodliwić na miejscu, należy przekazać do najbliżej poło-
żonych miejsc, w których będą mogły być poddane odzyskowi lub 
unieszkodliwieniu.

Nadal obowiązuje zakaz unieszkodliwiania zakaźnych odpadów 
medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych oraz wykorzysty-
wania komunalnych osadów ściekowych na powierzchni ziemi poza 
obszarem województwa, na którym zostały wytworzone, oraz zakaz 
przywozu odpadów, wytworzonych poza terenem województwa, 
w celu odpowiednio ich unieszkodliwiania albo przetwarzania (wyjątki 
– zasada bliskości).

Ustawa wprowadza zakaz przetwarzania:
zmieszanych odpadów komunalnych• 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, jeżeli są prze-• 
znaczone do składowania
odpadów zielonych poza obszarem regionu gospodarki odpadami • 
komunalnymi, na którym zostały wytworzone.
Ustawa wprowadza również zakaz przywozu takich odpadów 

na obszar regionu gospodarki odpadami komunalnymi, wytworzonych 
poza obszarem tego regionu.

Nadal obowiązuje zakaz zbierania poza miejscem wytwarzania:
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (o ile są prze-• 
znaczone do składowania)
komunalnych osadów ściekowych• 
zakaźnych odpadów medycznych• 
zakaźnych odpadów weterynaryjnych.• 
Obowiązuje zakaz zbierania poza obszarem regionu gospodarki 

odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone:
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odpadów zielonych.• 
Jeżeli ze względów bezpieczeństwa lub w celu zapewnienia ciągło-

ści odbioru zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów 
weterynaryjnych, zbieranie tych odpadów będzie konieczne, tak jak 
do tej pory marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce 
zbierania, będzie mógł zezwolić (na okres nie dłuższy niż 1 rok) w dro-
dze decyzji, na zbieranie tych odpadów.

Zakaz zbierania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych 
odpadów weterynaryjnych nie dotyczy zakaźnych odpadów me-
dycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych, które będą wy-
twarzane w wyniku świadczenia usług medycznych lub weteryna-
ryjnych na wezwanie.

Przepisy przejściowe i dostosowujące
Zgodnie z przepisem Art. 222 określone w dotychczasowych 

przepisach procesy odzysku R14 i R15 stają się odpowiednio procesa-
mi odzysku R3, R5, R11 i R12, określonymi w załączniku nr 1 do oma-
wianej ustawy.

Wytwórcy odpadów, którzy na podstawie przepisów dotych-
czasowych dokonali zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych 
na inne niż niebezpieczne, są obowiązani do przedłożenia zgłosze-
nia zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne 
niż niebezpieczne, w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie 
ustawy, tj. 23 stycznia 2013 r.

Decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebez-
piecznymi i decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami oraz 
informacje o wytwarzanych odpadach i o sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami, wygasły z dniem wejścia w życie ustawy.

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów, wydane na podstawie prze-
pisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zosta-
ły wydane. Wytwórca odpadów, który w takim pozwoleniu dokonał 
klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, jest 
obowiązany dostosować pozwolenie na wytwarzanie do przepisów 
omawianej ustawy, w terminie dwóch lat od dnia jej wejścia w życie.

Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub 
unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie przepisów dotych-
czasowych stały się zezwoleniami na zbieranie odpadów i zezwolenia-
mi na przetwarzanie odpadów, w rozumieniu przepisów omawianej 
ustawy. Zezwolenia te zachowały swoją ważność na czas, na jaki zosta-
ły wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie 
nowej ustawy o odpadach.

Pozwolenia zintegrowane, wydane przed dniem wejścia w życie ni-
niejszej ustawy, obejmujące wytwarzanie i gospodarowanie odpadami, 
zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane. Wytwórca odpa-
dów, który w pozwoleniu zintegrowanym dokonał zmiany klasyfikacji 
odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, jest obowiązany 
dostosować pozwolenie zintegrowane do przepisów niniejszej ustawy 
w terminie dwóch lat od dnia jej wejścia w życie.

Zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie prze-
pisów dotychczasowych zachowują ważność na czas, na jaki zostały 
wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia 
wniosku o wpis do rejestru, lub z dniem uzyskania wpisu do tego reje-
stru, w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym.

Do czasu utworzenia rejestru, transportujący odpady są obowią-
zani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do re-
jestru na podstawie przepisów dotychczasowych.

Rejestr, tworzy się najpóźniej w terminie 36 miesięcy od dnia wej-
ścia w życie niniejszej ustawy. Podmioty objęte obowiązkiem złożenia 
wniosku o wpis do rejestru, są obowiązane do złożenia tego wniosku 
w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru. Podmioty posia-
dające wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska na podstawie przepisów dotychczasowych są 
wpisywane do rejestru, z urzędu. Marszałek województwa dokonuje 

wpisu w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru. Dokonując 
wpisu marszałek województwa przydziela nowy numer rejestrowy. 
Podmioty, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy posiadały 
wpis do dotychczasowych rejestrów, zostały zwolnione z obowiązku 
uiszczenia opłaty rejestrowej.

Do dnia 31 grudnia 2014 r. do ewidencji odpadów stosuje się prze-
pisy dotychczasowe.

BDO ma zostać utworzona najpóźniej w terminie 36 miesięcy 
od dnia wejścia w życie omawianej ustawy.

Zarządzający istniejącym przed dniem wejścia w życie omawia-
nej ustawy składowiskiem odpadów, jest obowiązany złożyć wnio-
sek o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia skła-
dowiska odpadów w terminie dwóch lat od dnia jej wejścia w życie. 
Zarządzający składowiskiem odpadów musiał utworzyć fundusz re-
kultywacyjny, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przed-
miotowej ustawy.
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